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Hét verschil 

tussen uw huis te 
koop zetten en het 

verkopen! VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG
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JA ik wil...
(VER)KOPEN

T 035 582 53 33
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Lesje lokale democratie 
voor basisscholen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- De komende 
jaren zullen leerlingen van de 
Wijdemeerse basisscholen be-
ter leren hoe de plaatselijke 
democratie werkt. Daarvoor te-
kende burgemeester Ossel een 
document met ProDemos, een 
voorlichtingscentrum dat zich 
opwerpt als Huis voor democra-
tie en rechtsstaat. Vorige week 
maandagochtend beet De Lin-
de het spits af met het spel ‘De-
mocracity’ in de raadszaal van 
Wijdemeren. 

Voor de 24 kinderen tussen 10 
en 12 jaar was het even wennen 
dat ze via de microfoon konden 
vertellen wat ze wisten van de 
politiek. Het kan blijkbaar geen 
kwaad iets meer te leren over je 
directe leefomgeving, het kostte 
hen zelfs moeite om de vijf Wij-
demeerse dorpen te noemen. 
Burgemeester Freek Ossel be-
toogde dat de plaatselijke po-
litiek ‘geen ver-van-mijn-bed-
show is, maar dat het gaat over 
de school, de sportclub en het 
grasveld om de hoek’. 

Stapje voor stapje
‘Democracity’ leidt je stapsge-
wijs door het proces van besluit-
vorming, goed begeleid door 
Ruud Smits van ProDemos. 
Eerst werden de partijen op-
gericht, met ludieke namen als 
Partij voor de Tevredenheid, de 
Helpende Handen, Speelpartij, 
Politieke Vrijheidsmening en 
TLJHD, genoemd naar de initi-
alen van de vijf leden. Die laatste 
partij noemde zichzelf ‘rechts’, 
vandaar hun slogan ‘Laat ons 
niet links liggen’. Binnen de par-
tijen werden de taken verdeeld, 
van fractievoorzitter, secretaris, 
woordvoerder tot gewoon lid. 
Op de vloer stonden tientallen 
bouwwerken op schaal. De vol-
gende stap was dat elke partij 
moest kiezen wat ze het belang-
rijkste vonden voor de nieuwe 
stad. Er was een ruime keuze, 
dat gaf direct al aanleiding voor 
felle gesprekken binnen de frac-
tie. De vijf partijen kozen af-

zonderlijk voor een zwembad, 
dierenasiel, bos, glasbak en 
sporthal in hun city. Het kiezen 
werd steeds meer toegespitst, nu 
moest er gestemd worden voor-
dat een voorziening mocht wor-
den geplaatst op de plattegrond. 
De schaatsbaan van PVM haal-
de het niet met slechts 6 stem-
men vóór, maar alle kinderen 
vonden het ziekenhuis van HH 

wel een goed voorstel. Met veel 
plezier werd hun stad van de 
toekomst steeds meer ingevuld. 
In de derde ronde konden de 
jonge raadsleden elkaar vragen 
stellen over wat er thuishoor-
de. Er waren nog genoeg items 
over: moskee, windmolenpark, 
gemeentehuis, kantoor, skate-
baan, enzovoort.

Lees verder op pagina 2.
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Denk je dat je een facelift nodig hebt,
probeer het eens met een glimlach

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM € 15,00  -  DEKBED vanaf € 17.00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen ook worden gereinigd. 
Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:
Broek korter maken voor maar € 8,50
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN
Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

ADVERTEREN?
WWW.DENIEUWSSTER.NL

Vervolg van voorpagina.

Opvallend was dat de 7e en 8e- 
groepers van De Linde over het 
algemeen goed hun standpunt 
konden verdedigen. Er waren 
diverse verbale hoogstandjes.  
Of grappige opmerkingen. Een 
politiebureau was wel een goed 
idee, maar hoe kom je aan vol-
doende agenten? “Je maakt een 
advertentie waarin je het werk 

mooier maakt dan het is” zei een 
pittig meisje. En dat andere par-
tijen een ‘snackbar’ ongezond 
vonden, weerlegde de woord-
voerder met het argument dat 
‘lekker ook weleens mag’ en 
bovendien werd er zijns inziens 
genoeg aan gezondheid gedaan, 
gezien de sporthal, het park en 
het ziekenhuis. Zo ging het nog 
even door, waarbij het geld in de 
laatste ronde ook als zwaarwe-

gend aspect werd genoemd.  

Hulp
Op de maandagochtend waren 
namens de politieke partijen 
Michiel van Balen (VVD) en 
Rob Koedijker (D66) paraat 
om de kinderen te begeleiden, 
’s middags Sieta Vermeulen 
(VVD) en Gert Zagt (DLP) voor 

de Mr. Kremerschool. Dinsdags 
hadden Patricia IJsbrandy en 
René Voigt (DB) dienst voor de 
Warinschool en Margriet Ra-
demaker en Olivier Goetheer 
(DLP) voor de Curtevenne. Op 
donderdag hielpen Stan Poels 
(PvdA/ GrL) en Jan Verbrug-
gen (CDA) de Antoniusschool, 
terwijl later Renée Wijnen 

(DLP) de Terpstraschool terzij-
de stond. Rijk van Beek (PvdA/ 
GrL.) sloot op vrijdag af met de 
Catamaran. 
Democracity leek zinvol en 
leuk, voor de kinderen. Wie 
weet komt een van hen later ook 
eens terecht in de raadszaal.

Door: Herman Stuijver

Bij zijn afscheid als regio-voor-
zitter van de Zonnebloem, af-
deling ’t Gooi werd Kortenhoe-
ver Wiet van den Brink verrast 
met een Wiet-congres in de 
Witte Bergen. 

Van den Brink was 5,5 jaar 
voorzitter. Naast het lopend 
buffet waar, naast de landelijk 
directeur van de Zonnebloem, 
zo’n 75 vrijwilligers uit de regio 

op afkwamen, waren er diverse 
workshops over de activiteiten 
van deze liefdadigheidsorgani-
satie. Dat werd in de wandel-
gangen al gauw het Wiet-con-
gres genoemd. Ook Wiet zelf 
refereerde in zijn afscheids-
speech aan deze groene plant 
met hallucinerende werking. 
Dat gaf blijkbaar enige verwar-
ring. Gelukkige constateerde 
de landelijke Zonnebloem met 
grote opluchting dat het niet 
ging om plantjes voor de een-

zamen en zieken. Het werd 
best een gezellig en geestver-
ruimend feestje. 

Wiet-congres voor Wiet

Door: Josje Erkelens
 
Deze dames steken maar vast 
alle antwoordbordjes omhoog 
bij de bijbelquiz afgelopen don-
derdag 18 oktober in het wijk-
gebouw in Nieuw-Loosdrecht. 
Maar het was niet voldoende, 
de groep dominees ging er met 
de eerste prijs vandoor. Wel op 
de voet gevolgd door een groep 
jongeren, die er lang niet zoveel 
jaar studie op hadden zitten 
als de prijswinnaars. De Prai-
seband verzorgde de muzikale 
omlijsting van deze gezellige 
avond die georganiseerd was 
door de Loosdrechtse afdeling 

Plezier bij bijbelquiz 
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RESTAURANT Robberse Eiland 

 

Zeetong (4 ons) met verse friet    19,75 

Sliptong (2 stuks) met verse friet   14,50 

  OVER DE TONG …. 

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208 
Geldig van 17 t/m 31 oktober 2018 

van het Nederlands Bijbelge-
nootschap. Het publiek zong 

enthousiast mee met een aantal 
liederen van de Praiseband.

De – R-  zit weer in de maand 
dus is het weer tijd voor de 
griepprik. 
Van de Huisartsenpraktijk 
Loosdrecht hebben de pati-
enten die voor een griepvac-
cinatie in aanmerking komen 
een persoonlijke uitnodiging 
gehad. Wanneer u geen brief 
heeft ontvangen maar u denkt 
dat u  er wel voor in aanmer-
king komt, neemt u dan con-
tact op met de praktijk. Indien 
u op eigen verzoek een griep-
prik wilt hebben, kunt u dit 
ook bij de huisartsenpraktijk 
aanvragen, hier zitten dan wel 
kosten aan verbonden die u 
zelf dient te betalen. 
De griepprikken zullen wor-
den gegeven op: zaterdag 3 

Griepprik november tussen 10.00 uur en 
12.30 uur.  
Wanneer deze datum u niet 
schikt is er nog een mogelijk-
heid op: dinsdag 6 november of 
woensdag 7 november tussen 
half 4 en half 5. Vergeet niet uw 
uitnodigingsbrief mee te ne-

men. Wist u dat u ook voor rei-
zigersadvisering en vaccinaties 
bij ons terecht kan? Meer infor-
matie vindt u op onze website. 
www.huisartsenpraktijkloos-
drecht.nl
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Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Hoe diepgra-
vend en nauwgezet CDA’er 
Eric Torsing ook pleitte voor 
menselijkheid boven regels, 
de raad wilde er niet aan. Voor 
verplaatsing van zijn woning 
aan de Oud Loosdrechtsedijk 
89B moet de heer De Vries een 
nieuwe procedure beginnen. 
De familie wil een geplande 
bedrijfswoning 12,5 m. rich-
ting dijk verplaatsen, waarvoor 
een wijziging van het bestem-
mingsplan noodzakelijk is. De 
Vries meent dat zoiets wettelijk 
mogelijk is. Een uitspraak van 
de Raad van State zou aanto-
nen dat een gemeenteraad een 
bestemmingsplan zou mogen 

wijzigen. Temeer daar alle be-
langhebbenden in de buurt ak-
koord zijn. 

Geen politiek
Eric Torsing opende met de 
constatering dat het niet ging 
om een politieke kwestie, maar 
een procedureel verhaal dat al 
heel lang voortduurt. Hij vond 
het wel jammer dat de wethou-
der pas zo laat contact opnam 
met de familie om het dilemma 
aan de orde te stellen. Of een 
bouwplan op de huidige plek of 
een verplaatsing die een nieu-
we procedure vereist. Volgens 
Torsing draait het om de term 
‘wezenlijk’. Hij meende dat deze 
verschuiving geen wezenlijke 
aanpassing was en dus zou een 

raad daarmee kunnen instem-
men. Hij hekelde het feit dat de 
familie al vanaf 2004 aan het 
lijntje wordt gehouden, steeds 
worden er obstakels opgewor-
pen om hun bouwplan niet uit 
te voeren. Bij een bezoek aan 
de Oud Loosdrechtsedijk was 
hem duidelijk geworden dat 
het getouwtrek hen emotioneel 
zeer beroert. De omweg van 
een nieuwe procedure willen 
ze niet meer volgen. Dat houdt 
het gezin niet langer vol, ook 
financieel niet. Met de stijgen-
de bouwkosten. Eric Torsing: 
“Het kan, het mag, het moet.” 
Hij diende een amendement in 
om het bestemmingsplan ge-
wijzigd vast te stellen. 

Begrip 
Alle andere partijen zeiden 
dat ze begrip hadden voor het 
probleem van de verschui-
ving. Maar een bestemmings-
plan wijzigen ging hen allen 
een stap te ver. “Wat het CDA 
wil, is de deur openzetten”, zei 
VVD ‘er Michiel van Balen, 
waarmee hij doelde op de pre-
cedentwerking. Daar wees ook 
René Voigt (DB) op, die tevens 
opmerkte dat 12 meter wel 
degelijk ‘wezenlijk’ is. Terwijl 
Stan Poels van PvdA/ GrL. zei 
dat er “altijd wel een bureau is 
dat zegt dat het wel kan.” Ook 
D66 ‘er Nanne Roosenschoon 
koos voor een ‘juridisch vei-
lige wijze’.  Tot slot meende 
Gert Zagt van DLP dat je ver-

Hartstochtelijk pleidooi Eric Torsing helpt niet trouwen moet hebben in een 
bestemmingsplanprocedure 
en dat je niet ‘last minute’ iets 
kunt wijzigen. Deze bewerin-
gen steunden verantwoordelijk 
wethouder Jan-Jaap de Kloet 
die niet tegen verandering was, 
maar wel via de juiste proce-
dure. Waarbij Roosenschoon 
ook aansloot met de constate-
ring dat het ‘ook in het belang 
van de indiener was, want als 
de Raad van State het plan zou 
afwijzen, is hij nog verder van 
huis’.  Eric Torsing meende dat 
iedereen hetzelfde wil, maar 
bang was voor de regels. Uit-
eindelijk stemde ook hij met de 
hele raad voor om de bestem-
mingsplan vast te stellen. 

Gespreksgroep Viore 
Op dinsdagmiddag 20 november 
start bij Viore een gespreksgroep 
voor mensen voor wie genezing 
niet meer mogelijk is. Het gaat 

om een cyclus van zes dinsdag-
middagen (13.30 – 15.30 uur).  
De groep is bedoeld voor men-
sen die leven met kanker en voor 

Donderdag 18 oktober teken-
den Stichting Proceon, Stich-
ting Talent Primair en wethou-
der Jan Klink de overeenkomst 
voor realisatie van twee In-
tegrale Kind Centra (IKC’s) in 
Loosdrecht.
Hiervoor worden vier basis-
scholen en de peuter- en kin-
deropvang van Stichting Ei-
gen&Wijzer samengevoegd. 
Stichting Proceon voegt de 
Terpstraschool en Rehobo-
thschool samen in de huidige 
te renoveren Rehobothschool. 
De bouw start in augustus 
2019. Stichting Talent Primair 
voegt De Linde en De Sterren-
wachter samen in een nieuw te 
bouwen school op de plek van 
de huidige De Sterrenwachter. 
Deze bouw start in juli 2020. 
“Met de ondertekening zijn 
we weer een stap dichterbij het 
realiseren van toekomstbesten-
dige schoolgebouwen in Loos-

drecht, waarin kinderen van 0 
tot en met 12 jaar onder één 
dak kunnen verblijven. Onze 
kinderen zijn tenslotte de toe-
komst”, aldus wethouder Jan 
Klink. 
In de overeenkomst zijn de 
verplichtingen en verantwoor-

delijkheden van de partijen 
vastgelegd. Beide stichtingen 
realiseren de bouw. De ge-
meente is, naast een bijdrage 
van de stichtingen, verant-
woordelijk voor de financie-
ring. De plannen worden op 
dit moment nader uitgewerkt.

Overeenkomst Integrale Kind Centra 
Loosdrecht 

Foto (v.l.n.r.):
Marieke Dodde-
ma van Stichting 
Proceon, Martin 
Bosma van Stich-
ting Eigen&Wijzer, 
Jules van Brecht 
van Stichting Talent 
Primair en wethou-
der Jan Klink van 
gemeente Wijdeme-
ren.

Informatieavond Proceon over Integraal Kind Centrum
Op maandag 15 oktober vond 
in het Wijkcentrum aan de Ei-
kenlaan de informatieavond 
plaats rond de vorming van 
het IKC van Proceon. De avond 
werd bezocht door ruim 100 
belangstellenden van de Terp-
stra- en Rehobothschool en 
Kinderopvang Eigen&Wijzer. 

Het bureau Onderwijs en 
Ko begeleidt het IKC- tra-

ject. Schooldirecteur Rob Salij 
schetste de geschiedenis in het 
kort. Dit schooljaar blijven alle 
leerlingen op de eigen locatie. 
Achter de schermen wordt er 
veel voorbereid: gesprekken 
over visie en uitgangspunten en 
bezoeken aan reeds draaiende 
IKC- instellingen. De architect 
tekent het nieuwe gebouw en 
gaat de vergunningen regelen. 
Het meedenken van ouders 

wordt geregeld via de MR en 
een Ouderklankbordgroep.
In het schooljaar ‘19-’20 wordt 
het gebouw van de Rehobo-
thschool gesloten, de leerlingen 
worden geplaatst op de locaties 
van de Terpstra en De Linde. In 
het schooljaar ’20- ‘21 wordt er 
gestart in het nieuwe gebouw. Er 
is dan een school en kinderop-
vang die samen het IKC vormen 
met een nieuwe naam. Architect 

Geert van Hoof toonde de teke-
ningen van de nieuwe locatie. 
In november komt er ook een 
avond voor omwonenden van 
de Rehobothschool omtrent het 
nieuwe gebouw.
Tot slot konden alle aanwezigen 
nog vragen stellen aan de diver-
se mensen van werkgroep, MR 
en directie en was het mogelijk 
om op grote vellen papier alle 
vragen, aandachtspunten etc. te 

wie genezing niet meer mogelijk 
is. Voor sommigen betekent dit 
dat er nog maar een korte levens-
verwachting mogelijk is. Voor 
anderen kan deze fase nog jaren 
duren. Onder deskundige bege-
leiding worden ervaringen uit-

gewisseld en specifieke thema’s 
behandeld. Meer informatie of 
aanmelding: vrijwilligers@viore.
org of bellen naar 035-6853532. 
De kosten voor deelname bedra-
gen € 30,- voor zes bijeenkom-
sten.

Vrijdag 30-11
Korp. Van Oudheus-
denkazerne
Voor kaarten zie:
wingsforaid.org/concert 

of voor info:
06-22455513

Wings For Aid 
in Concert

noteren die iemand persoonlijk 
van belang acht in dit proces.
Tot slot Rob Salij: “De avond 
verliep in een zeer goede sfeer. 
We willen vanuit de scholen en 
opvang dit traject echt samen 
uitvoeren zodat er straks een 
mooi nieuw IKC zal ontstaan.”
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Speculaas Brokken
Per pakje (2stuks)

€ 3,00

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35 • 1213 PW  Hilversum • tel. 035-5771267

www.restaurantfloyds.nl

dichterbij dan u denkt...
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

 
Fax:  0346 - 218 176 * levering op dinsdag en vrijdag

Maertensplein 98b
3738 GR  Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 

 

Zaterdag 20 oktober fietste Ans 
van den Brink over het fietspad 
langs de N201 richting Intra-
tuin. De berm langs het fiets-
pad is vreselijk vervuild door 
al het afval wat daar achteloos 
weggegooid was ( chipszakjes, 
sigarettendoosjes, plastic fles-
jes , blikjes enzovoort). Kor-

tenhoef is te mooi om dit zo 
te laten, daarom gaat ze a.s. za-
terdag 27 oktober van 9-11 uur 
opruimen. Wie ergert zich er 
ook aan en komt Ans daarmee 
helpen? De gemeente verstrekt 
vuilniszakken en komt ‘s mid-
dags alle volle zakken ophalen. 
Zelf eventueel handschoenen 

Wie helpt de Kortenhoefse Bermbende?
meenemen. Na afloop drin-
ken is het koffie bij Ans thuis. 
Tot zaterdag 9 uur op de Kor-
tenhoefsebrug over het Hilver-
sums kanaal.

3e Wijdemeers Dictee gewaardeerd
WIJDEMEREN- Winnares Anja 
Lam had slechts 4 fouten na 
afloop van het 3e Wijdemeers 
Dictee in het Sociaal Cultureel 
Centrum. Bij de deelnemers 
buiten Wijdemeren had Jeroen 
van Heemskerck Düker een 
score van 0. De 18 deelnemers 
vonden de door Herman Stuij-
ver geschreven tekst pittig 
doch leuk. U ook? 
Zie hieronder.

1.In de vijf dorpen, die geza-
menlijk de gemeente Wijdeme-
ren vormen, staat voor velen 
dezer dagen de vraag centraal of 
een annexatie door Hilversum 
deugddoend is, aangezien het 
fuseren van deze vermaledijde 
provinciestad met de petieterige 
dorpen een attaque zou vormen 
op de eeuwenoude identiteit.

2.Vol lof spreken experts over de 
natuurlijke schoonheid van de 
blauw-groene / blauwgroene
parel van Midden-Nederland 
waar de plassen zich aaneen-
rijgen en waar het aangeharkte 
parklandschap van de gere-
nommeerde buitenplaatsen de 
suggestie wekt dat we midden 
in de ongerepte natuur zouden 
existeren, met diepgroene rodo-

dendronvalleien en mysterieuze 
eiken uit de middeleeuwen.

3.De grutto is vrijwel uitgestor-
ven door het plasdrasbeleid van 
een landelijke natuurorgani-
satie, waardoor het bloemrijke 
weidelandschap in het gedrang 
komt, hetgeen nefast zou kun-
nen werken op de habitat van 
flierefluiters en kieviten / kie-
vieten, tureluurs, kemphanen en 
scholeksters, waarbij anderzijds 
het provinciale orgaan bepaalde 
weilanden heeft gekwalificeerd 
als beschermd faunagebied wat 
weer een increment van diverse 
species zou kunnen betekenen.

4.Bij de extensieve debatten 
over een coöperatie van diver-
se gemeenten in deze contreien 
wordt de ontstentenis van be-
stuurskracht telkenmale te ber-
de gebracht, de ambtelijke staf 
zou niet voldoende geëquipeerd 
zijn om gecompliceerde taken 
te effectueren, waarbij primair 
het gebruik van de digitale pro-
grammatuur niet up- to -date 
zou zijn wat onder meer behelst 
dat de computers op het ge-
meentehuis uit het stenen tijd-
perk zouden stammen. 

5.Bij een eerdere fusie was er 
ook weerstand, doch die tijd met 
gênante scènes van onbarmhar-
tige wederzijdse haatcampagnes 
ligt gelukkig decennia achter 
ons, maar de sentimenten over 
de authenticiteit van het dorp 
zijn geenszins gepareerd, hoewel 
de chardonnay drinkende pen-
sionado’s pico bello co-existeren 
met de nijvere tweeverdieners 
die geen van-negen-tot-vijfmen-
taliteit kennen.

6.Het ideaalbeeld van één cohe-
rente Gooise gemeente lijkt een 
incarnatie van bestuurders die 
talen naar een samenwerking 
van dit wormvormig aanhang-
sel van Noord-Holland tegen 
een oprukkende grootmacht als 
Amsterdam dat met zijn grijp-
grage tentakels de infrastruc-
tuur en economie van deze regio 
ziet als een voortuin van de me-
tropool.     

7.‘Aan mijn lijf geen polonaise’ 
riep de maestro toen hij ten slot-
te op kalligrafisch verantwoorde 
wijze zijn laatste woord van dit 
dictee had neer gekalkt / neerge-
kalkt, zo uitgeput dat hij toe was 
aan een pot ecstasy of een goed 
glas saint-émilion.

Finley Het Witte Huis uit Nieuw 
Loosdrecht is benoemd tot een 
van de 3 beste Trouwlocaties 
van Nederland.

In de eerste ronde van de 
ZIWA awards zijn de winnaars 
gekozen door stemmen van het 
publiek. Het publiek bestond 
hierbij uit professionals uit 
de industrie, bruidsparen en 

bruidsparen die gebruik ma-
ken van een Zankyou website. 
Een regionale benoeming is 
natuurlijk al een kroon op het 
werk als professional in de in-
dustrie, omdat het publiek je 
aanwijst als de beste. Maar deze 
nationale award is extra speci-
aal. In de ogen van het publiek, 
van de Zankyou vakjury én van 
Zankyou behoort Finley Het 

Witte Huis tot de top 3 van Ne-
derland. Dit is absoluut iets om 
trots op te zijn.
Natuurlijk is Annemiek van de 
Water van Het Witte Huis en 
Ottenhome beretrots op deze 
ZIWA- Award. “Waar een klein 
dorp en een fantastisch team 
groot in kunnen zijn” vindt ze 
terecht. 

Finley Het Witte Huis in top-3 trouwlocaties
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Dag van de Mantelzorg

Op zaterdag 10 november vieren we de

Dag van de Mantelzorg. De gemeente, Versa 

Welzijn en het Kursusprojekt hebben een 

mooi gratis programma samengesteld.

Komt u ook? Meld u aan voor 3 november via

www.wijdemeren.nl/mantelzorg. 

  Op wie stemt u? 

Kort

>   Donkere dagen 
De meeste woninginbraken vinden

plaats in de winterperiode. Mensen

gaan op familiebezoek of vakantie en

het is natuurlijk veel eerder donker.

Kortom: inbrekers hebben vrij spel.

Zorg daarom dat woning en ramen

zorgvuldig afgesloten zijn wanneer u

op pad gaat. Leg geen waardevolle

spullen in het zicht en zet binnen en

buiten verlichting aan. Want licht zet

inbrekers in het zicht! 

>   Starterslening
Kent u de starterslening al? Deze lening 

maakt koopwoningen beter bereikbaar 

voor iedereen tussen de 18 en 35 jaar die 

voor het eerst in Wijdemeren een huis wil 

kopen. Daarvoor moeten zij minimaal één 

jaar in de gemeente

wonen óf minimaal 19 uur per week in

de gemeente werken óf binnen vijf jaar

na afronding van hun studie terug willen 

keren in onze gemeente.

Meer weten? Vraag het online aan via 

www.wijdemeren.nl/starterslening.

>    Extra geld chronisch zieken
Leven met een chronische ziekte of

beperking brengt extra kosten met zich 

mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer of 

hulpmiddelen. Wist u dat u een bedrag

van 250 of 400 euro per jaar kunt

terugkrijgen? De hoogte is afhankelijk

van uw inkomen en gezinssituatie.

Vergeet niet ieder jaar een nieuwe

aanvraag te doen.

Meer informatie en aanvragen

www.wijdemeren.nl/chronischziek

of bel met 14 035.

>   Trouwen in Wijdemeren
Bent u onlangs ten huwelijk gevraagd? 

Wist u dat Wijdemeren twaalf prachtige 

trouwlocaties heeft? Van molen, tot

kasteel en van jachthaven tot boot. 

Onlangs hebben we buitenplaats 

Trompenburgh kunnen toevoegen als 

trouwlocatie. Een bijzondere historische 

buitenplaats, omringd door water en met 

uitzicht op een geweldige tuin.

Benieuwd naar alle mogelijkheden?

Kijk dan eens op

www.wijdemeren.nl/trouwen. 

Officiële
bekendmakingen

De verkiezing is geopend!
Uit 60 aanmeldingen voor 32
ondernemingen zijn drie startende 
ondernemers genomineerd: Mats 
Smit, Roald Wentink en Vincent 
van Heijst. Nu is het uw beurt om 
te bepalen wie zich de Startende 
Ondernemer van het Jaar mag
noemen. Op wie stemt u?

Mats Smits – Smit’s Delicious
Met Smit’s Delicious (Nederhorst den Berg) 

brengt Mats Smit de aloude ambachtelijke 

bonbons op de markt in een nieuw, creatief 

en fris jasje. In plaats van de standaard

alcohol en praline vulling verwerkt Mats

vooral nieuwe smaken in zijn chocolade. 

In combinatie met het gebruik van mooie 

kleuren leidt dit tot prachtige culinaire

creaties. In de toekomst hoopt hij zijn

bonbons in veel restaurants door heel 

Nederland te kunnen leveren en zijn

chocoladefabriek verder te kunnen uitbreiden.

Roald Wentink – 
Steigerverlichting.nl
Vanuit Wijdemeren verlicht Roald Wentink 

met zijn webshop Steigerverlichting.nl

(Loosdrecht) aanlegsteigers in heel 

Nederland. Daarbij heeft Roald bolders en 

lampen tot één multifunctioneel product 

gecombineerd. In de toekomst wil hij het 

assortiment verder uitbreiden om zijn

klanten nog beter te kunnen bedienen, ook 

wil hij uitbreiden in Europa en daarbuiten.

Vincent van Heijst - Thermgroep 
Duurzaamheid staat bij Vincent van Heijst 

van de Thermgroep (Nederhorst den Berg) 

hoog in het vaandel. Met zijn onderneming 

bundelt Vincent kennis en kunde van zijn 

netwerk om zo tot duurzame oplossingen te 

komen. De Thermgroep adviseert en imple-

menteert verschillende energiebesparende 

warmtepomp-oplossingen voor woningen 

en industriële bedrijven. In de toekomst wil 

de onderneming ook in andere sectoren 

bijdragen aan verduurzaming. 

Stem ook!
Stemmen kan tot en met zondag 11

november via

www.wijdemeren.nl/ondernemersverkiezing.

Op vrijdag 16 november, tijdens de Dag van 

de Ondernemer, wordt de winnaar bekend

gemaakt. Meer weten over de kandidaten? 

Houd ons Facebook-account in de gaten:

www.facebook.com/gemeentewijdemeren. 

Besparen op
stookkosten

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

Bibliotheek Gooi en Meer 
zocht een vrijwilliger om een 
Digi&Taalhuis in Loosdrecht te 
starten. Via De Appelboom ging 
Kitty Meussen voor hen aan de slag. 
Het is de ‘appel van de maand’.

“Toen de coördinator van De Appelboom 

mij vertelde over dit initiatief wilde ik 

graag helpen dit spreekuur op te starten. 

Ontzettend leuk en belangrijk om mensen 

te helpen met taal”, vertelt Kitty.

Inloopspreekuur
“Tijdens het inloopspreekuur helpen we

bijvoorbeeld mensen die moeite hebben 

met het lezen van brieven, het voorlezen 

van hun kleinkinderen, beter willen leren 

schrijven of om willen leren gaan met een 

computer. Dan koppelen we ze aan een 

taalcoach, het Taalcafé of een geschikte 

cursus.”

Vrijwilligers nodig
“We zoeken dringend mensen die een uurtje 

per week aan de slag willen als taalcoach. 

Bij mensen thuis of in de bieb, dat maakt 

niet uit!” Het Digi&Taalhuis is gratis en elke 

woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in de

bibliotheek in Loosdrecht.

Zie www.bibliotheekgooienmeer.nl. 

Op www.deappelboom.nl kunt u nog meer 

vrijwilligerswerk vinden.

Digi&Taalhuis Loosdrecht 

#mooiWijdemeren 
@melindahaselager
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen 
- Herenweg 48: bouwen dakkapel (15.10.18)

’s-Graveland
- Noordereinde 41: bouwen dakterras (11.10.18)

Kortenhoef
- Parklaan 3: brandveilig gebruik buitenschoolse opvang
   (11.10.18)

Loosdrecht
- Industrieweg 22: reviseren milieuvergunning (10.10.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 27: bouwen bijgebouw 
   (17.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 228: herinrichten wee eilanden 
   (10.10.18)
- Rading 82: bouwen dakkapel (15.10.18)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 80: verbreden bestaande dakkapel 
   (03.10.18)
- Sniplaan 6: bouwen woning (11.10.18)
- Wethouder Bloklaan 28: bouwen dakkapel (11.10.18)

Voor meer informatie over een aangevraagde om-
gevingsvergunning kunt u contact opnemen met de 
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog 
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 77: uitbreiden woonhuis (10.10.18)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 271: plaatsen botenlift met 
   overkapping (17.10.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: bouwen golfbreker 
   (10.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 166: aanleggen insteekhaven en 
   plaatsen beschoeiing (11.10.18)
- ‘t Laantje 1a, 1b en 1c: bouwen twee kelders en 
   aanbouwen (17.10.18)

Nederhorst den Berg
- Rivièrahof 8: bouwen dakkapel (10.10.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en Wethouders hebben de beslistermijn 
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 67: bouwen villa

’s-Graveland
- Noordereinde 37: plaatsen dakopbouw en dakterras

Kortenhoef
- Moleneind 71 ws03: bouwen tuinhuis

Loosdrecht
- de Kreek 21: bouwen garage en botenloods
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: vernieuwen van vlonders, 
   steigers en beschoeiing
- Oud-Loosdrechtsedijk 89: bouwen van een dakkapel

>  Ontwerpbesluit Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een 
omgevingsvergunning te verlenen voor:

Omschrijving : veranderingsvergunning en ambtshalve 
   wijziging
Aanvrager : Stichting Waternet 
Locatie : Middenweg 159 in Nederhorst den Berg

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende 
stukken zijn vanaf donderdag 
25 oktober 2018 tot en met woensdag 6 december 
2018 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van 
Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken via telefoonnummer: 14 035.

Zienswijzen 
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan 
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. 
Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het 
secretariaat van de OFGV telefoonnummer: 088 - 63 33 
000 een afspraak worden gemaakt.

Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit 
worden ingediend door belanghebbenden die ook een 

zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-
besluit.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Alle kernen 
- Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, 
   extra collecte van 25 februari tot en met 2 maart 2019 
   (10.10.2018)

Kortenhoef
- P. Bakker, kruising Kortenhoefsedijk/Dode Eind, 
   plaatsen kerstboom van 1 december tot en met
   5 januari 2019 (10.10.18)
- Protestantse Gemeente De Graankorrel,
   winkelcentrum De Meenthof, ideële standplaats 
   Allerzielen op 3 november 2018 (16.10.18)
- Oogzorg Briljant BV, Meenthof 40, 24-uurs-
   openstelling van 23 op 24 november 2018 (19.10.18)

Loosdrecht
- Stichting SLOEP, vanaf sportzaal Eikenrode, Laan van 
   Eikenrode 49, Halloween (speurtocht) op 27 oktober 
   2018 (19.10.18)

Nederhorst den Berg
-Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg, plein 
   Voorstraat, ideële standplaats Allerzielen op
   3 november 2018 (10.10.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-
datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belang-
hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het 
besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

’s-Graveland
- Bistro De Garde, Zuidereinde 208, 2 november 2018

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52,
   14 november 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Vrije boomkap 
In het kader van boombeheer worden onderstaande 
bomen gekapt. Er is geen kapvergunning nodig: 

Loosdrecht
- Eén wilg en één acacia op de Industrieweg bij huis-
   nummer 18.

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  14 035. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) 

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.
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Bouwen en wonen

Festiviteiten

De temperatuur begint te dalen. Dat betekent 
dat de verwarming weer aan gaat en u meer gas 
gaat gebruiken. Benieuwd hoe u kunt besparen?

Een gemiddeld huishouden betaalt jaarlijks meer dan 1.000 

euro aan gas. Er is dus veel winst te behalen tijdens het 

stookseizoen. 

1. Waterzijdig inregelen 
Waterzijdig inregelen is het in balans brengen van de 

cv-installatie. Het zorgt ervoor dat het warme water op 

een efficiënte manier over de radiatoren wordt verdeeld. 

Veel cv-installaties zijn nog niet goed ingeregeld, met als 

gevolg dat radiatoren soms traag of nauwelijks opgewarmd 

worden. Hierdoor krijg je onnodig een hoog gasverbruik. 

Het waterzijdig inregelen kunt u door een installateur laten 

uitvoeren.

2. Graadje lager
Zet de thermostaat een graadje lager, dat scheelt ongeveer 

6% CO2- uitstoot per jaar. Op de energierekening is dat al 

gauw 70 euro! Zet de thermostaat ’s nachts of als u niet 

thuis bent nog eens twee á drie graden lager. Hiermee

bespaart u ongeveer 150 euro op jaarbasis.

3. Plaats radiatorfolie 
Een radiator straalt niet alleen warmte uit naar de kamer, 

maar ook naar de muur achter de radiator. Dit zorgt

ervoor dat veel warmte via de muur naar buiten verdwijnt. 

Radiatorfolie lost dit probleem op en zorgt ervoor dat de 

warmte alleen naar binnen straalt.

Tips
Meer tips of informatie?

Kijk op www.duurzaambouwloket.nl. 

Drie tips: besparen op stookkosten

Overig



NIEUWSSTER  7Woensdag 24 oktober 2018

Zaterdag 3 november kunt u 
tijdens de landelijke natuur-
werkdag meehelpen bij de 
Loenderveense plas en de mo-
len. 

De Loenderveense plas is een 
mooi natuurgebied waar Water-
net ook een deel van het drinkwa-
ter voor Amsterdam en het Gooi 

zuivert. Het gebied is normaal 
niet toegankelijk en alleen open 
voor excursies en natuurwerkda-
gen, een unieke kans dus. U gaat 
maaisel bij elkaar harken op het 
akkertje van de molen, om het 
vervolgens af te voeren per boot 
naar het Waternet terrein. Ook 
kunt u legakkers schoonharken, 
en een slangenhoop van de rings-

lang openspitten om te controle-
ren of er lege eieren zijn. Daarna 
wordt de hoop weer opgebouwd.
Meer informatie en aanmelden: 
https://www.natuurwerkdag.
nl/locatie/loenderveense-mo-
len-loenen-ad-vecht 

Kom genieten bij de Loenderveense plas

Op woensdag 24 oktober van 
19.00 - 22.00 uur biedt de King 
Arthur Groep een avond vol 
ontmoetingen, informatie en 
kennis.
King Arthur Groep, een thuis-
zorgorganisatie gespecialiseerd 
in dementiezorg, organiseert 
in verschillende regio’s Kennis 
Zorg Cafés. Op deze avonden 
bieden ze bezoekers de moge-
lijkheid om kennis te maken 

met de organisatie. Je kent hen 
misschien van het boek De De-
mentie van Jet en Harrie. Of 
uit het theater of trainingen. 
Barbara Oppelaar neemt u mee 
om de wereld achter het gedrag 
van mensen met geheugenpro-
blemen te begrijpen. de zorg-
vrager en jou kunnen helpen? 
Het programma vindt plaats 
in ’t Wijdehuis, Acacialaan 2 
Loosdrecht. De inloop is om 

19.00 uur. Rond 20:45 uur is er 
ruimte voor vragen & informa-
tie. U kunt altijd binnenlopen 
maar we vinden het fijn om te 
weten hoeveel bezoekers we 
ongeveer kunnen verwachten. 
Graag aanmelden: https://
kingarthurgroep.nl/my-calen-
dar/?mc_id=46 of per telefoon: 
035-2050950

Kennis Zorg Café met Barbara Stoppelaar
Woensdag 14 november a.s. is 
er weer een ouderenmiddag. 
Rut en Anneke van Henten ko-
men die middag vertellen over 
hun reis door Nieuw Zeeland 
aan de hand van prachtige dia’s. 
Wij hopen weer op een gezelli-
ge middag met elkaar. De koffie 
en thee staan zoals gebruikelijk 
voor u klaar.
De aanvang is 14.30 uur in het 
wijkgebouw aan de Eikenlaan. 

Ouderenmiddag

Een vriendelijke Maori uit Nieuw 
Zeeland (foto: Herman Stuijver)

Door: Karin van Hoorn

ANKEVEEN - “Ik ben Fred Delf-
gaauw, ik ben achtenvijftig jaar 
en ik speel met poppen.” Hij 
staat op het toneel met zijn ar-
men vol lompen die zojuist nog 
op de grond lagen. Langzamer-
hand komen de lompen tot 
leven en worden het personifi-
caties van wat Fred Delfgaauw 
wil zeggen, of juist niet kan of 
mag zeggen. “Don’t shoot de 
poppenspeler.”
Een vrijwel uitverkochte zaal 
in het theater van Ankeveen. 
Mensen uit de verre omge-
ving hebben de weg naar De 
Dillewijn gevonden: Huizen, 
Hilversum, Laren. De kapstok 
in deze, alweer zijn zoveelste 
show, is de terugkeer naar de 
straat waar Delfgaauw geboren 
en getogen is, een doodlopend 
straatje in Den Haag. Logisch 
dus, dat de poppen, ingenieus 
en prachtig gemaakt, af en toe 
met een Haags accent praten. 
Letterlijk aan de hand van zijn 
‘paradijsvogels’, excentriekelin-
gen, maar ook door alleen zijn 
stem, vertelt Fred het verhaal 
dat hij wil vertellen. Hij laat je 
geloven dat een Haagse vader 
tegen je praat, een klein jochie. 
Dat hij speelt met taal maakt 
hem een rasverteller.  Hoe knap 
is het van een artiest om zijn 
publiek te laten vergeten dat 

Opa Lau (“het begin van de we-
reld waren groene dingetjes”) 
uit lappen en kunststof bestaat, 
en dat de hand die zich het 
voorhoofd wist, de hand van 
de poppenspeler is. Het publiek 
grinnikt om de oude vriend in 
een ‘gekkenhuis’: “Ik word lie-
ver hier voor gek versleten dan 
dat ik buiten niet serieus word 
genomen”, zegt ie. Het publiek 
leeft mee met die arme, een-
zame, vrouw, die nooit bezoek 
krijgt!  Soepel brengt Fred Delf-
gaauw de hedendaagse actuali-
teit in de voorstelling, vrijwel 
naast het nostalgische ‘snoepje 
van de week’. Maatschappelij-
ke vooroordelen en situaties 
verpakt hij in taal, stemmen 
en poppen, met licht, kleur en 
muziek.  Een voorstelling die je 
op het puntje van je stoel doet 
zitten en waarover je nog lang 
napraat, al was het maar om de 
treffende zin: “Er is niets tegen 
geloof, zolang je het maar niet 
zeker weet.” 
Bij de uitvoering van zijn spel, 
wordt Fred ondersteund door 
een fantastisch team dat tech-
niek, decor en regie tot een 
spannende voorstelling samen-
voegt. En dat was allemaal zo-
maar te ervaren in Theater De 
Dillewijn, in Ankeveen, op za-
terdag 20 oktober.

Paradijsvogels

Door: Saskia Luijer

“Ik lachte altijd om te kunnen 
overleven. Nu lach ik omdat ik 
het heb overleefd.” Woorden 
van een jonge vrouw op een 
grote foto. Het is een van de 
afbeeldingen van de expositie 
#ZIE die van 15 t/m 21 oktober 
in de Meenthof in Kortenhoef 
stond om aandacht te vragen 
voor huiselijk geweld, kinder-
mishandeling en ouderenmis-
handeling.

Winkelende mensen lopen 
langs de billboards en kijken 
omhoog. Ze bekijken de foto’s 
en lezen de teksten. Indruk-
wekkende beelden, vastgelegd 
door fotograaf Judith Keessen, 
maar vooral de verhalen komen 
binnen. Persoonlijke ervarin-
gen van mensen die in het ver-
leden te maken hebben gehad 
met geweld of mishandeling in 
huiselijke kring. Vrouwen en 
mannen waar je niets aan ziet. 
Toen niet en nu niet. Want hui-
selijk geweld is vaak onzicht-
baar, onhoorbaar en anoniem. 
Maar ook in onze regio Gooi en 
Vechtstreek wordt ieder jaar 1 
op de 10 volwassenen slachtof-
fer van huiselijk geweld, heeft 1 
op de 20 ouderen te maken met 
ouderenmishandeling en zit 

er in elke klas wel een kind dat 
thuis wordt mishandeld. Cijfers 
waar je niet voor weg kunt kij-
ken. Vandaar de expositie #ZIE.
 Veilig Thuis
“Heeft u de foto’s gezien?” vraagt 
Machteld Vonk. Woensdag-
middag 17 oktober was zij met 
collega’s in het winkelcentrum 
aanwezig en ging het gesprek 
aan met voorbijgangers. Daarbij 
deelde ze flyers uit om bekend-
heid te geven aan Veilig Thuis 
Gooi en Vechtstreek, het ad-
vies- en meldpunt voor huiselijk 
geweld, kindermishandeling en 
ouderenmishandeling. Bij Veilig 
Thuis kunt u 24 uur per dag, 7 
dagen per week terecht als u een 
vraag hebt, hulp nodig heeft of 
bezorgd bent over iemand. Dat 
kan via telefoonnummer 0800-
2000 of de website www.voor-
eenveiligthuis.nl. “De drempel 
om zorgen te bespreken is vaak 
hoog” meldt Machteld. “Als 
het jezelf overkomt, is er veel 
schaamte en angst dat je niet 
wordt geloofd. Maar ook voor 
omstanders kan het spannend 
zijn om vermoedens te bespre-
ken. Er is veel taboe en dat wil-
len we met deze expositie door-
breken. De maatschappij wat 
bewuster maken. Dat je er met 
elkaar beter op let.” 

Bespreekbaar
Soms komt mishandeling pas 
op latere leeftijd naar buiten. 
Zoals bij Paul die op 5 à 6-jarige 
leeftijd seksueel werd misbruikt. 
Als ervaringsdeskundige was hij 
ook in de Meenthof aanwezig 
omdat hij ‘t belangrijk vindt om 
er bekendheid aan te geven, het 
zichtbaar te maken. Paul: “Bij 
mannen is incest helemaal een 
taboe. Het zijn meestal vrouwen 
die met verhalen naar buiten 
komen. Maar hier moet ook 
over gesproken worden.” Hij 
wijst naar zijn foto waar staat: 
“Ik voel die hand nog dagelijks, 
maar ik laat mij niet meer pak-
ken. Ik wil leven.” Een andere 
ervaringsdeskundige, Tineke, 
attendeert ons op de stichting 
Zijweg. Een stichting die steun 
geeft aan vrouwen en kinderen 
die te maken hebben gehad 
met huiselijk geweld. Een van 
de foto’s van de expositie maakt 
pijnlijk eenvoudig duidelijk hoe 
moeilijk het dan kan zijn om 
stappen te zetten. “Waarom 
bleef je dan? Omdat ik een be-
lofte had gedaan. In goede en in 
slechte dagen toch?” Juist daar-
om doet #ZIE een appel op ons 
allen. Want hoe meer we zien, 
hoe meer we weten, begrijpen 
en ingrijpen.

Expositie #ZIE maakt huiselijk
geweld zichtbaar

Ook dit jaar houdt ikSUP! op za-
terdag 29 oktober een gezellige 
Halloween-SUP-tocht. Het na-
tuurgebied van de Vuntus wordt 
omgetoverd in Halloween-sfeer, 

zodat de deelnemers een span-
nende, leuke tocht kunnen ped-
delen. 
Natuurlijk zijn kinderen weer 
van harte welkom en zij kunnen 

Halloween-SUP-Tour ikSUP eventueel ook bij een van de ou-
ders voor op de sup mee. Zorg 
voor een leuk kostuum, want 
ook dit jaar zal er weer een prijs 
zijn voor de meest originele kin-
der- en volwassene outfit. Het 
dragen van een wetsuit en leash 

is verplicht en kunnen beide bij 
ikSUP worden geleend. 

Verzamelen
Verzamelen op zaterdag 29 ok-
tober bij Jachthaven De Uitkijk 
om 19:15 uur. Het vertrek is ui-

terlijk 20:00 uur. De prijs: €27,50 
p.p. incl. gebruik verlicht board, 
peddel, wetsuit, tour, kampvuur 
met drankje en foto’s; bij gebruik 
eigen board:  €15,-  
Inschrijven kan via info@iksup.nl
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‘Zeilen’

Door: Seph Jacobs

Met de Coen Gülcher Memori-
al werd waardig afscheid ge-
nomen van een mooie zomer. 
Onder ideale omstandigheden 
is de Coen Gülcher Memorial 
half oktober op de Loosdrecht-
se Plassen gezeild. Met de 
Coen Gülcher Memorial wordt 
door de KWVL elk jaar de Loos-
drechtse ontwerper van de 
FD  ( Flying Dutchman) en FJ  ( 
Flying Junior) herdacht. 

De Coen Gülcher Memorial 
is een belangrijk evenement 
voor beide klassen. Dat blijkt 
ook uit de buitenlandse deelne-
mers die ieder jaar weer op het 
evenement af komen. En gelijk 
hadden zij. De zon scheen, de 
temperatuur was met meer dan 
20 graden Celsius zeer aange-
naam. Bovendien was het met 
windkracht 3 ideaal zeilweer. 
Over het hele weekend konden 
dan ook met beide klassen in 
totaal 7 wedstrijden gevaren 
worden. Bij de FD’s streden 16 
boten om de eer. Met 7 eer-
ste plaatsen en met 1 aftrek 
wonnen met 6 punten Enno 

Kramer en Ard Geelkerken. 
Tweede werden Fred en Caspar 
Schaaf met 13 punten  en de 
derde plaats werd ingenomen 
door Joachim Setzepfandt en 
Pascal Hartmann uit Duitsland 
met 23 punten. 

FJ’s 
Bij de FJ’s waren dit jaar minder 
boten aangemeld dan bij vorige 
edities. Maar de strijd was er 
niet minder spannend om. Het 
verschil tussen nummer één en 
nummer twee was slechts drie 
punten.
Na twee mooie dagen mochten 
Guido Sol en Hugo de Jong net 
als vorig jaar de beker in ont-
vangst nemen. Tweede werd 
het Duitse duo Moritz Lang-
schädel en Paul Doczyck. De 
derde plaats werd bezet door 
Bert en Sophia Wolf. Iedereen, 
deelnemers en organisatoren, 
kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagd evenement.

Uitslagen 
FD: 1. Enno Kramer en Ad 
Geelkerken; 2. Fred Schaaf en 
Caspar Schaaf; 3. Joachim Set-
zepfandt en Pascal Hartmann 

Enno en Ard oppermachtig bij Coen Gülcher Memorial
(D). 
FJ: 1. Guido Sol en Hugo de 
Jong:  2. Moritz Langschädel en 
Paul Doszyck (D); 3. Bert Wolf 
en Sophia Wolf. 

Voor de uitgebreide uitslagen zie 
www.kwvl.nl/zeilen/wedstrijden/
uitslagen.

 

Met veel enthousiasme werden 
4 games gespeeld waarbij de 
krasse senioren als jonge hon-
den tekeer gingen en er werd op-
vallend goed gescoord. Aan het 
eind van de wedstrijd werden de 
3 beste games bij elkaar geteld 
en met een persoonlijke han-
dicap verhoogd. En dit leverde 
prijzen op voor de 3 best sco-
rende vrouwen en de 3 hoogst 
scorende mannen. Maar ook de 
hoogste game werd beloond en 
die kon niet worden gewonnen 
door een prijswinnaar van de 
hoogste serie. Op deze manier 
konden 8 bowlers in de prijzen 
vallen en dat leverde ook verras-
sende winnaars op.

Winnaars
Dames: 1.Trees Cornelissen (L), 
564 ptn; 2. Do Berends (S), 561; 
3.Tineke Jimmink (L), 555. 
Prijs hoogste game Gerda Wer-
ner(S), 156 punten.
Heren: 1. Louis van Esch (S), 

651 ptn; 2. Jan Berends (S), 620; 
3. Arie Jansen (S), 592. 
Prijs hoogste game Joop Winkel 
(L), 180 punten. 
Tot slot werd de beste teampres-
tatie beloond met de wisselbe-
ker. En die trofee ging voor de 
3e achtereenvolgende keer naar 
Seboso, dat met een verbetering 
van het clubgemiddelde van 
13,9 tegen 12,5 Loosdrecht de 
baas was. 

Onder het genot van een lek-
ker drankje rond de openhaard 
werden na afloop alle prijzen 
uitgereikt. De winnaars werden 
verrast met een kleurig bosje 
bloemen, een mooie medail-
le en een lekkere fles wijn. Een 
geslaagd toernooi in gezellige 
sfeer. Zeker weer voor herhaling 
vatbaar. Het was de 29e keer dat 
beide teams het tegen elkaar op-
namen.

‘Bowlen’

Bowlingkraker in Almere
Door: Peter Sinke

Op donderdag  18 oktober 
streden de bowlers van 60+ 
Bowling Loosdrecht (L) in het 
jaarlijkse toernooi tegen de 
senioren van Seboso (S) uit Bilt-
hoven. Na ontvangst met koffie 
en heerlijk gebak gingen de 
bowlers naar de banen waarop 
ze waren ingedeeld en kon de 
wedstrijd losbarsten. 
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‘Voetbal’

Door: Michel Kamer

Loosdrecht heeft na twee te-
leurstellende wedstrijden tegen 
Odysseus en Lopik eindelijk 
een overwinning naar zich toe 
getrokken. TOV werd met 2-1 
verslagen dankzij doelpunten 
van Edwin Klok. 
De oranje leeuwen troffen een 
fanatiek TOV aan dat bij vla-
gen brutaal druk zette en hoop-
te de gevaarlijke voorhoede 
in stelling te brengen. Al snel 
bleek dat de oude bekende uit 
Baarn achterin kwetsbaar was 
en Loosdrecht creëerde diver-
se kansen in de eerste helft. 
Abou Ouaddouh was bij vlagen 
ongrijpbaar, maar kwam niet 
verder dan het zijnet. Rechts-
back Jamal Hofwijks kreeg uit 

de kluts een goeie kans maar 
schoot rakelings over. Na 15 
minuten spelen was het wel 
raak. Edwin Klok opende de 
score uit een goeie voorzet van 
Khalid el Jebli na een geslepen 
overstapje van Jordy Stins. Er 
leek weinig aan de hand voor 
de ploeg van Versluis maar toch 
verslikten ze zich. Na balverlies 
op het middenveld werd spits 
de Wilt weggestuurd. Jannis 
Karafillakis kon hem niet af-
stoppen en met een leep stiftje 
werd de nieuw opgetrommelde 
goalie Branco Bins verschalkt. 

2e helft
Tweede helft startte Loosdrecht 
sterk en zette het de Baarnaars 
onder druk. Maar zoals vaker 
dit seizoen bleven de kansen 

onbenut met de grootste mo-
gelijkheid voor Mo Adarghal. 
De vleugelflitser kon na een 
prachtige combinatie met Ed-
win Klok alleen op de keeper 
af maar die stond zijn mannetje 
en redde prima zoals vaker die 
dag. Bij TOV was het daarna 
hakken en zagen geblazen en de 
prima fluitende scheidsrechter 
Van Genderen moest meerde-
re malen de gele kaart trekken. 
Het kwam dan ook niet al ver-
rassing dat TOV al na 70 minu-
ten met 10 man verder moest. 
Nadat Nickay Schenk als extra 
spits werd ingebracht kwam 
Loosdrecht dan eindelijke ver-
diend op voorsprong. In de 76e 
minuut leverde invaller Moha-
med Hamdaoui een panklare 
voorzet af op het hoofd van Ed-

Loosdrecht verslaat TOV dankzij dubbelslag Klok

‘Judo’

Loosdrechter Ram van de Pas 
won zilver op het Open Inter-
nationaal Alkmaar Toernooi. 
Hij deed daar voor het eerst 
mee. 

Het leek wel of ze uit heel Eu-
ropa kwamen de judoka’s, 
mailt papa Maarten. Hier volgt 
het commentaar van vader 
en coach Maarten van de Pas: 
‘Ram zijn eerste toernooi na 
de zomervakantie was nog een 
beetje stroef. Hij won zijn eerste 
twee partijen overtuigend. Won 

vervolgens in de halve finale van 
een Zweed met een knallende 
Ippon. De finale was tegen een 
Zwitser en hij begon goed, het 
ging gelijk op, echter 30 secon-
den voor tijd liep Ram op een 
beenveeg die hem langzaam 
op zijn zij liet vallen. Met 30 se-
conden op de klok gaf ik Ram 
de opdracht ‘alles of niets’ het 
werd niets!  Even balen. Echter, 
dit zijn tegenstanders die door 
heel Europa wedstrijden doen. 
Als je dit weet, dan is zilver toch 
een goed resultaat, als je weet 

dat Ram de enige Nederlander 
was die zich in zijn klasse -38 
kg-  staande wist te houden ten 
opzichte van het judogeweld dat 
uit heel Europa kwam. Al zal 
Ram dat een worst zijn’.

Ram wint zilver op internationaal toernooi

Meld je aan via onze site: www.svloosdrecht.nl 
Voor meer informatie bel met Patrick Gräper

06 - 54 25 18 20 of info@svloosdrecht.nl

V   etbal   l e e ft  in  Loosdrecht!V   etbal  V   etbal  ’ ’

Kom voetballen bij SV Loosdrecht !! 

Iedereen is welkom bij de leukste voetbalclub van Gooi en Vechtstreek.
Voetballen is zowel voor jongens als voor meisjes 

en kan al vanaf je 4e jaar..

E e r s t e  j a a r  g e e n  c o n t r i b u t i e  ! !

SVL_okt2018_NieuwssterAdv_231x115mm_5KolommenBreed_KomVoetballen.indd   1 16-10-18   07:34

Klok was een ware plaaggeest voor TOV  
(foto: Piet van Bemmelen)

win Klok, die van dichtbij bin-
nenkopte. 
In het laatste kwartier bleef het 
onnodig spannend. Loosdrecht 
kreeg nog uitstekende kansen 
op de 3-1, maar verzuimde de 
wedstrijd in het slot te gooien. 

TOV kon lang hopen op nog 
een counter, maar de eindstand 
was al bepaald. Drie hele welko-
me punten voor de oranje leeu-
wen. Die met deze zege stijgen 
naar de 7e plek.
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Bekend cellokwartet opent met Dvorak en The Beatles  
NEDERHORST DEN BERG- Het 
tiende seizoen Concerten op 
de Berg staat op het punt van 
beginnen. In de knusse Willi-
brordkerk brengt het Noord 
Nederlands Cellokwartet met 
een gloedvol programma een 
ode aan dit prachtige snaarin-
strument.
De vier musici koesteren een 
unieke band met hun instrument 
en met elkaar. Zo doceerde Fred 
Pot, een echte Berger, tijdens zijn 

25 jaar aan het conservatorium 
ook celliste Corine ‘t Hoen. Zij 
trouwde met cellist Jan Ype Nota, 
die op zijn beurt les heeft gege-
ven aan de Franse celliste Noëlle 
Weidmann, die ook tot het en-
semble toetrad.
Samen spelen zij geregeld op de 
meest uiteenlopende podia in Ne-
derland en daarbuiten. Voor hun 
concert in Nederhorst den Berg 
selecteerden ze onder meer mu-
ziek van een componist uit een 

naburige gemeente: Sylvia Maes-
sen, uit Nigtevecht (gemeente 
Stichtse Vecht), componeerde het 
prachtige Colors of the Sea.
Aan het stuk van de Hongaarse 
componist Emanuel Moor koes-
teren de musici dierbare herinne-
ringen. “De suite voor vier cello’s 
van Moor heb ik ooit gespeeld bij 
het overlijden van mijn dierbare 
celloleraar Jean Decroos”, vertelt 
Fred Pot. “Bij zijn vakantiehuis 
in Frankrijk werd hij ten grave 

gedragen en daar klonk dit stuk 
prachtig bij. Ook Jan Ype heeft 
van hem les gehad.”
Naast het werk van Moor staat 
ook stemmige muziek van Arvo 
Pärt en Anton Bruckner op het 
programma. De opgewektheid 
komt in de vorm van composi-
ties van Telemann, Dvorak, Jerry 
Bock en… The Beatles. “Dat is 
zulke goede muziek en zo mooi 
bewerkt voor onze vier cello’s”, 
zegt Pot. “Daar maken we zoveel 

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT- Recent kwam 
een autobiografie van de Loos-
drechtse snowboarder Bibian 
Mentel op de markt: ’Leef’, een 
nieuw boek dat in één woord 
haar levensmotto samenvat. 
Na negen keer kanker klampt 
ze zich vast aan het leven. “Het 
is zo mooi, met lieve vrienden 
en altijd weer nieuwe doelen. 
Keep going, blijf ik zeggen.”

Vorig jaar publiceerde Splint Me-
dia uit Kortenhoef haar levens-
verhaal met het boek ‘Kut Kan-
ker!’. Daarna bleef ze op topniveau 
presteren en veroverde twee 
Olympische titels op de Paralym-
pische Spelen in Zuid-Korea. Een 
goede reden om na dit succes drie 
hoofdstukken toe te voegen met 
de optimistische titel ‘Leef’.
“Ik kan zo snel de knop omzetten 
na een ziekteproces, omdat ik heel 
erg van het leven hou” antwoordt 
Bibian in een exclusief interview 
met dit blad. “Ik leef van dag tot 
dag erg in het moment.” 

Knokken
Op 27-jarige leeftijd blijkt Mentel, 
op weg naar de Spelen van Salt 
Lake City, botkanker te hebben. 
Om uitzaaiingen te voorkomen 
wordt een onderbeen geampu-
teerd. Daarna pakt ze het snow-
boarden weer op. De kanker 
komt echter tot negen keer terug. 
Bibian blijft knokken, ze wordt in 
2012 wereldkampioen parasnow-
boarden. Op de Paralympische 
Spelen van Sochi (2014) wint ze 
goud en in zowel 2015 en 2017 is 
ze wereldkampioen op de cross 
en de banked slalom. Diezelfde 
dubbelslag maakt ze in Pyeong-
chang (2018). 

In conditie
“Ik probeer in geestelijke en fysie-
ke conditie te blijven. Door veel te 
sporten, zo’n vijf keer per week. 
Met een sterk lichaam kun je je 
immuunsysteem verbeteren, je 
wapenen tegen vijandige cellen. Ik 
moet dus ook wel, het is een stok 
achter de deur. Het heeft bij mij 
dus een prioriteit, bovendien vind 
ik het leuk”, vervolgt de 46-jarige. 

Die bovendien lof toezwaait aan 
een team van goede artsen dat 
haar begeleidt. “Daar heb ik ont-
zettend veel vertrouwen in, het-
geen weer positief werkt op mijn 
mindset. Plus dat je uiteraard ook 
geluk moet hebben.” 

Geen topsport meer 
Recent maakte ze bekend dat 
ze stopt met topsport: “Ik zal al-
tijd blijven snowboarden, maar 
Beijing zit er niet in. Wellicht 
nog wat vriendschappelijke wed-
strijden, maar met het wereld-
bekercircuit zal ik stoppen.” Dat 
betekent echter niet dat de Loos-
drechtse achter de geraniums zal 
gaan zitten. “Nee, joh. Ik heb nog 
een volle agenda. Ik ben gevraagd 
door het International Paralym-
pic Committee om ambassadeur 
te worden. Met de taak om kin-
deren met een beperking enthou-
siast te maken voor de sport.” 
Bovendien heeft Bibian nog haar 
Mentelity Foundation dat zich 
ook opwerpt voor de begelei-
ding voor jonge sporters met een 
beperking. “Die stichting is een 

‘Leef’ is het motto van Bibian Mentel
groeiend bedrijf 
dat ook de nodige 
aandacht vergt. 
Plus dat er altijd 
weer nieuwe uit-
dagende projecten 
op de rol staan. 
In april 2019 ga 
ik naar Zwitser-
land waar ik bij 
het IPC deel zal 
nemen aan een 
bijeenkomst van 
paralympische 
sporters op alle 
niveaus, met afge-
vaardigden uit de 
hele wereld. Ook 
heel boeiend.” 
En natuurlijk gaat 
ze elke zondag 
naar de Silverdome in Zoeter-
meer waar ze jonge snowboar-
ders traint om zo snel mogelijk 
van het kunstsneeuw af te suizen. 
“Dat blijft een heerlijk uitje, dat 
me motiveert om jonge mensen 
te helpen.”
In ‘Leef’ lees je hoe Bibian met 
hart en ziel elke dag opnieuw be-

zig is. Ze inspireert en motiveert 
dagelijks mensen - met en zon-
der kanker - om ook te kiezen 
voor het leven en het maximale 
uit zichzelf en uit het moment te 
halen.
Leef; Bibian Mentel; Splint Media 
B.V.; ISBN 978 94 93042-00; 176 
pag. ; Paperback; € 20,-

mensen blij mee dat we het niet 
konden laten dit op het program-
ma te zetten. Ik weet zeker dat de 
mensen met een glimlach de Wil-
librordkerk zullen verlaten.”

Kaartverkoop
U kunt uw concertkaarten bestel-
len via www.concertenopdeberg.
nl. Geen internet? Geen pro-
bleem! U kunt ook kaarten kopen 
bij Brinkers Mode en Lingerie, 
Dammerweg 1 in Nederhorst 
Den Berg. U wordt verzocht con-
tant te betalen.

’s- GRAVELAND- Bewonder in 
oktober en november twee 
bijzondere gasten: Marten en 
Oopjen. Na vele omzwervingen 
keren ze voor even op hun oude 
plekje in ‘s-Graveland terug, 
nu als replica. Luister naar het 
verhaal achter de schilderijen 
en wandel met de gids over de 
buitenplaats
Amsterdam en ‘s-Graveland 
waren in de Gouden Eeuw on-
losmakelijk met elkaar verbon-
den. Rijke kooplieden verbleven 
‘s zomers in hun luxe verblijven 
buiten de stad. Elk jaar verhuis-
den ze met de mooiste stukken 
uit hun inventaris naar ‘s-Gra-
veland. Zo hingen destijds de 
schilderijen Marten Soolmans 
en Oopjen Coppit van Rem-
brandt regelmatig op Schaep en 
Burgh.
Deze buitenplaats, nu kantoor 
van Natuurmonumenten, dien-
de van 1815 tot 1877 als buiten-
verblijf van het echtpaar Anna 

van Winter en Willem van 
Loon. De schilderijen kwamen 
ieder voorjaar met de trekschuit 
van het stadspaleis aan de He-
rengracht naar ‘s-Graveland. 
Natuurmonumenten toont 
levensgrote reproducties van 
de schilderijen. Precies op de 
plek waar ze ooit hingen, in de 
pronkzaal van Schaep en Burgh. 
Speciaal voor deze excursie ope-
nen wij de deuren van het land-
huis.
Nog steeds is het ontwerp goed 
zichtbaar in het landschap. Na-
tuurmonumenten voert in tien 
jaar een groot herstelplan uit, 
in de geest van Zocher, om het 
landgoed weer te behouden 
voor de komende eeuw. Tijdens 
de wandeling wordt in woord 
en beeld het verhaal verteld van 
het parklandschap toen en nu.

Handig om te weten
Deze excursie start bij landhuis 
Schaep en Burgh, Noordereinde 

60 in ‘s-Graveland. Hier kunt u 
ook parkeren. Reserveer snel, 
want vol = vol. Er is een maxi-
mum aantal deelnemers. Graag 
een kwartier van tevoren aan-
wezig zijn. Honden mogen niet 
mee. Voor alle activiteiten geldt 
deelname uitsluitend na aan-
melding en betaling vooraf via 
de website.
Schaep en Burgh, Noordereinde 
60, 1243 JJ ’s-Graveland; vra-
gen: Bezoekerscentrum Gooi 
en Vechtstreek, 035 - 656 30 80; 
Lid: € 12,50, niet lid: € 15,00.
Zondag 28 oktober: van 10:30 
uur tot 12:30 uur; 14:00 uur tot 
16:00 uur; zaterdag 10 novem-
ber van 10:30 uur tot 12:30 uur; 
14:00 uur tot 16:00 uur; zondag 
25 november van 14:00 uur tot 
16:00 uur.
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Ontdek Marten en Oopjen op Schaep en Burgh
Door: Petra Noordanus

Er is genoeg te doen. Dat geldt 
voor iedereen die overweegt 
om iets bij het Kursusprojekt 
te volgen, maar ook voor alle 
begeleiders, voor iedereen die 
een activiteit geeft en voor alle 
vrijwilligers. 
Wil jij weten waar wij dan de 
komende tijd mee bezig zijn? 
Toiletartikelen maken voor in 
een poppenhuis of kijkbak op 
de 29ste, een lezing over het 
ontstaan van onze plassen door 
turfwinning op de 31ste of de 
cursus Interieur & styling die 
ook op de 31ste begint en uit 3 
lessen bestaat.
Heb jij geen tijd in oktober, 
maar wel in november dan kan 
je Pandora-style kralen maken 
van polymeerklei op 2 & 16 no-
vember. Wil je schilderen uit je 
hart op muziek, dan is er een 
workshop op de 3de. Ik denk 
zo maar dat er met de schil-

derskwast in de hand ook wel 
een klein beetje mag swingen.
7 november kun je de 10 on-
misbare apps voor telefoon en 
iPad/tablet ontdekken en 17de 
zijn er maar liefst 2 activitei-
ten! Je kan creatief aan de bak 
met beton gieten of wandelen 
door de wijk Kromme Rijn te 
Utrecht. En terwijl ik dit schrijf, 
vraag ik mij af hoe creatief be-
ton is, maar dat terzijde.
Over genoeg te doen, wist je dat 
bij diverse langlopende cursus-
sen je ook iets later kan instro-
men? Wil je iets met je handen 
doen dan is er nog plaats bij 
zowel Keramiek handvormen 
(302) en bij boetseren (303). 
Kom je liever in beweging? 
Kom dan bij Zumba (003) op 
maandagavond. Geïnteres-
seerd? Kijk op kploosdrecht.
nl, neem contact op met de 
begeleider en ga genieten van 
je cursus, workshop of welke 
activiteit dan ook!

KP Loosdrecht, er is genoeg te doen
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Heb je passie voor auto’s
en ben je toe een nieuwe baan? 

Loop binnen bij Vakgarage
Richtlijn of bel 0294-252325

Voor stalling van caravan, 
camper, vouwwagen, boot, 
auto, aanhanger, motor, …?

Bel Gert Zagt Loosdrecht 
voor goed onderdak! 

06 1027 6728

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A  035-5889060 
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur 
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken           8-17 uur             588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             588 90 60
Receptenlijn                  24 uur               588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            588 90 60
Telefonisch advies          8-17 uur             588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te 
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.  
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7   582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen     085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen  Buiten praktijkuren,   0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,  088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo.  28 oktober: 11.00 uur: W. Balk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo.  28 oktober: 10.00 uur: Ds. J.B. Kamp.    
        18.30 uur: Ds. M. van Dam.
Gereformeerde kerk
Zo. 28 oktober: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo. 28 oktober: 11.15 uur: Geen dienst.

oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 28 oktober:     9.30 uur: Dr. H.A. Post.
         18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk. 
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 28 oktober:    Leesdienst/ Preeklezen.

STERRETJES

COLOFON

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg 

Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00, 
advertentie@dunnebier.nl
Redactie:  Herman Stuijver  
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR

tot 4 nov.  opgeven namen mantelzorgers  kerken NdB.
wo. 24 okt. 15.30 u. Jeugd (v.a. 6 jr.)poppentheater  Dillewijn, Ankeveen
wo. 24 okt. 19.00 u. Kennis Zorg Café  3-Luik, Lindeplein, Ldr.
vr. 26 okt. 18.00 u. Syrisch Restaurant Souq 3-Luik, Lindeplein. Ldr.
26- 28 okt. 11.00 u. 10e Kunstbeurs Kortenhoef Oude School, Kortenhoef
27/ 28 okt 11.00 u. Expo Hist. Kring ‘Vervoer in 3 dorpen’ De Drie Dorpen, Ankeveen
za. 27 okt. 10.00 u. Viering jubileum Hist. Kring NdB Soc. Cult. Centrum, NdB.
za. 27 okt. 11.00 u. Kringloopmarkt Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
za. 27 okt. 19.00 u. Halloween – Feest Sporthal Eikenrode, Ldr. 
za. 27 okt. 20.00 u. Halloween Sup Tour Vertr. Jachthaven De Uitkijk
za. 27 okt. va 19.30 u. Nacht van de Nacht- wandelingen Bez. centrum NM, ’s-Grav. 
zo. 28 okt. 14.30 u. Jubileumconcert Gem. Koor Wijdem. r.k. kerk, Dammerweg, NdB. 
zo. 28 okt. 15.30 u. Concert Giardino Musicale Jagthuis,Middenwg 88, NdB.
di. 30 okt. 14.00 u. Gespreksavond ‘voltooid leven’ Willibrordkerk, NdB.
za. 3 nov. 10.00 u. Bazaar NH Kerk Oud Loosdrecht Oud Ldr. dijk 230
za. 3 nov. 20.00 u. Bingo NH Kerk Oud Loosdrecht Oud Ldr. dijk 230
za. 3 nov. 19.00 u. Bergs Darts Kampioenschap Sportcafé De Blijk, NdB. 
za. 3 nov. 20.15 u. Concert Noord- Ned. Cellokwartet Willibrordkerk, NdB.
za. 10 nov. 10.00 u. Dag van de Mantelzorg (tot 22 u.) Wijdehuizen in WM.
wo. 14 nov. 14.30 u. Schoolschaaktoernooi Wijdemeren ????
wo. 14 nov. 20.00 u. Gespreksavond ‘voltooid leven’ Willibrordkerk, NdB.
vr. 23 nov. 20.00 u. ALV IJsclub ‘Onderlinge Genoegen’ Kraaiennest,Krt.hoefsedijk145 
za. 24 nov. 11.00 u. ASV Petanque Clubtoernooi Piet Koster Plein, Ankeveen

Activiteiten agenda

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen 
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de 
    onderhoudsboekjes

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Halloween in 
Loosdrecht
Stoere kinderen van 6 tot 10 
jaar, die niet bang zijn voor wat 
griezelen en gruwelen kunnen 
op zaterdag 27 oktober terecht 
bij het Halloween feestje van 
Stichting SLOEP, maar neem 
gerust je bange ouders, opa, 
grote zus, tante of buurvrouw 
me. Vanaf 19.00 uur ben je 
verschrikkelijk welkom voor 
Sporthal Eikenrode (Laan van 
Eikenrode 49) in Loosdrecht, 
je kan tot 21.00 uur starten met 
een huiveringwekkende speur-
tocht naar het antwoord waar-
om alle benauwde, bibberende, 
bevende, bange, beukenbomen 
zijn verdwenen uit de Beuken-
laan.
Het zal af en toe best een beet-
je eng zijn maar met z’n allen 
zal deze spannende speurtocht 
ons wel lukken! Het helpt na-
tuurlijk als we allemaal grieze-
lig gekleed gaan. Kaarten voor 
dit griezelfestijn zijn € 2,00 p.p. 
en deze zijn v.a. maandag 22 
oktober verkrijgbaar bij: Joy’s 
Cadeaus & Woonaccessoires, 
Nootweg 43C, 1231 CR Loos-
drecht (naast de Jumbo). Let 
op: er kan alleen contant be-
taald worden. De vrijwilligers 
van Stichting SLOEP verande-
ren rond Halloween in heksen, 
mummies, zombies en andere 
engerds. Zij sturen via deze 
Nieuwsster griezelige groetjes 
en zeggen gigantisch graag tot 
ziens op 27 oktober!
Mocht het weer echt niet mee-
werken, dan wordt de zoek-
tocht afgelast en krijg je je 
entreegeld weer terug. Alle in-
formatie vind je op www.stich-
tingsloep.nl.

Automonteur, Apk keur-
meester

of Technisch Specialist? 
Solliciteer bij Vakgarage 

Richtlijn. Loop binnen of bel
0294-252325

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

NieuwsSter

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.




